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herning golf klub

Stor
tilslutning
til klubbens
matcher
Modsat mange andre
golfklubber, som klynker lidt
over manglende tilslutning
til matcher, så har Herning Golf
Klub stor succes med
sit matchprogram.
Mange matcher er “udsolgt”,
matchudvalget jubler over den
store interesse og glæder sig
til at afvikle de kommende
dyster - og opfordrer DIG
til at deltage..!

guldsponsorer:
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Vi har fået nogle utrolig gode rammer, så vi i
fremtiden kan servicere og afholde arrangementer, uafhængigt af den daglige drift.
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Vi glæder os til at
forkæle dig!
God sommer og
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os i Caféen!
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Det varme vejr
lod vente på sig
HANS
BUNDGAARD

Formanden

I sidste Klub Nyt
skrev jeg, at nu kommer varmen og banen vil snart være fri
for vinterens skader.
Desværre blev maj måned som april også
en meget kold måned (koldeste i 14 år påstår metrologerne). Det er først her i juni,
at der er kommet rigtig gang i banens
vækst, som gerne skal lukke vinterens
skader. Det er selvfølgelig en ringe trøst,
at de andre baner i området også stadig
har problemer med at få deres banens i
perfekt stand.
Vi har nu fået det udbyggede og renoverede klubhus taget i brug. Den hårde
vinter både forsinkede og fordyrede byggeriet, men jeg synes, at der er kommet et
godt resultat ud af projektet, som vi alle
kan glæde os over. Ibrugtagningen blev
markeret ved en reception i maj måned,
som jeg på grund af forsinkelsen desværre ikke selv kunne deltage i. Tak til
de mange firmaer, der positivt har bakket
op omkring projektet med ydelser på den
ene og anden måde.
Det er en fornøjelse, at se det høje aktivitetsniveau, der er på vores golfanlæg
for tiden såvel på banen som i klubhuset.
Niveauet er så højt, at klubben er ved at
få et parkeringspladsproblem flere gange
om ugen. Et problem der er svært lige at

finde en løsning på, da der ikke er mere
ledigt areal til rådighed ved området.
Der er virkelig blevet rift om at finde
ledige start tider på golfbox. Derfor kan
jeg kun opfordre til, at man logger sig på
en 2-bold, for der er ingen, der kan forbeholde sig retten til kun at gå 2 personer.
Det er også meget irriterende at gå en
2-bold, når der er 4-boldstempo på banen.
Derfor log jer bare på en 2-bold, så vi kan
få udnyttet banens kapacitet noget bedre.
For at afbøde problemer er klubben også
i lighed med mange andre klubber startet
op med at slå 2-bolde sammen i weekender, for at give plads til nogle flere spillere
på banen. Vilkår herfor er beskrevet i
separat artikel i dette klubblad.
En lille opfordring til alle: Vær med til at
værne om vor bane. Det burde være en
selvfølge, at man lægger turf på plads på
fairways og rette nedslagsmærker op på
greens. En greenkeeper fortalte for nylig,
at han havde nævnt for et medlem ude på
banen, at vedkommende skulle lægge sin
opslåede turf på plads igen. Hertil skulle
vedkommende have svaret, at det gad
han ikke, for det var det ikke andre der
gjorde, så hvorfor skulle han gøre det.
Jeg nægter at tro, at det kan være rigtigt,
at et medlem kan have den holdning. Det
kan selvfølgelig ikke være i tvivl om, at
det gør vi, for vi ønsker alle en god bane
med fairways uden turfhuller og greens
uden nedslagsmærker.
Fortsat god golfsæson!
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Opslagstavlen
S e k r e ta r i at e t i n f o r m e r e r

Banekontrol
Vi har i Herning Golf Klub, ligesom
i mange andre danske golfklubber, et
korps af frivillige, der kører rundt på
banen og sørger for, at alt forløber, som
det skal.
Det kunne være:
• Spilletempo
• Spilletilladelse
• Greenfee betaling
• Ordensregler
Vores banekontrolkorps har en uge af
gangen og de planlægger selv, hvornår
og hvor meget de kører i denne uge.
Skulle der være spørgsmål eller forslag
til banekontrol, så bør man kontakte dem
eller sekretariatet.

Sponsordag 2010
I år har vi i Herning Golf Klub planlagt vores sponsordag til fredag den 20.
august.
Programmet for dagen vil i store træk se
således ud:
08.00:
Morgenkaffe
08.30 :
Velkomst og briefing
08.45-09.30: Oplæg til ”Det Mentale Scorekort” ved Mats Bjørkmann
10.00-14.30: Holdturnering med 3 bedste
scorer og individuelle
præmier
14.30-15.30: Frokost og
præmieoverrækkelse
Mats Bjørkmann følger op på ”Det Mentale Scorekort” og fortæller lidt om, hvordan vi alle kan spare slag ved at bruge
hovedet rigtigt.
Alle sponsorer vil inden ferien modtage
information om dagen, og vi håber, at
man allerede nu vil reservere dagen.
Vi glæder os til at vise vore nye faciliteter, som vi har taget i brug fra sæsonstart
i år, frem.
Som en lille påskønnelse af det store
frivillige arbejde der ydes i Herning Golf
Klub, vil vi også i år give alle udvalgsmedlemmer mulighed for at deltage i
turnering og arrangement, så skulle der
være udvalg, der har planlagt ”et eller

andet” denne dag, så skulle der være tid
nok til at flytte det.

Handigolf
Hvad er nu handigolf ? - jo det er golf
for udviklingshæmmede mennesker, som
igennem golf får mange positive oplevelser.
I forbindelse med SO-Idrætsfestivalen
i Næstved den 28.-30.maj deltog mere
end 1050 udviklingshæmmede idrætsudøvere og deres trænere - og af disse
var 23 tilmeldt golf. Der var deltagelse
af islandske, britiske, finske og danske
spillere og turneringen på Sydsjællands
Golfklubs fine bane var udtagelsesturnering til Special Olympics Summer World
Games 2011 Athen, hvor Danmark har
fået tildelt 3 pladser i golfturneringen.
Der blev spillet i 3 rækker og der skulle
udtages 3 spillere. Da Troels Højbjerre fra
Helsingør GC var forhåndsudtaget skulle
der ifølge SO´s udtagelsesprincipper udtrækkes 2 blandt de 3 bedst placerede
danskere i de 3 rækker. De 3 kandidater
var A-rækkespilleren Tom Petersen (Helsingør GC), B-rækkespilleren Kristian
Gydesen (Nivå GK) og C-rækkespilleren
Jørgen Ib Jensen (Herning GK), og det
blev Tom og Jørgen som trak det længste
strå - stort tillykke til jer og jeres klubber
lyder det fra DHIF’s handicapidrætskonsulent Jesper Hvid.
Også fra Herning Golf Klub og Jørgens
utrættelige ”trænere” Rita Schultz og

Ingrid Hagelskjær skal der lyde et stort
tillykke til Jørgen Ib Jensen med udtagelsen - mon han mangler en caddie ?

Hole-in-one
Hole-in-one for sæsonen 2010 er ikke helt
så fantastisk som sæson 2009 - endnu.
På det lette hul 6, et par-3 hul med drive
over 3 vandhazarder, en svær green og
vandhazard bag green lykkedes det dog
nedenstående at lave deres drømmeslag
og skænke et glas god whisky til alle i
klubhuset.
• 10. maj Hul 6: Finn Lauridsen
• 6. juni Hul 6: Henrik Givskov,
Holstebro Golfklub
Scorekort og bold er indleveret til sekretariatet, de heldige (dygtige) spillere
er ønsket tillykke på hjemmesiden og
Dansk Golf Union er informeret.
Whisky til hole-in-one er sponsoreret af

Husk - der er indgået en aftale med Vinspecialisten om et sponsorat til juniorafdelingen. Vinspecialisten giver 10 % af
alt salg til medlemmer af Herning Golf
Klub til juniorarbejdet, så oplys venligst
om dit medlemskab af Herning Golf
Klub ved køb hos Vinspecialisten.

Herning Golfklub
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Seniordamer mod Aaskov
Ja, - så er vi godt i
gang, selvom foråret
ikke har været solrig
og varm i år,- (nogle siger, vi slet ikke har
haft noget ”forår”…) men vi har glædet
os over de nyrenoverede huller, så banen
er ved at være ”optimal” igen.
Vi havde en rigtig god dag med Åskov
den 6 maj, der var 28 på besøg, så vi
var i alt
128 spillere (seniordamer-og herrer) og
det gik perfekt på banen, med så mange
spillere. Derefter ind til Steens gode
mad. … Det var så os piger der stod for
fælles-arrangementet i år.
Vi har haft forskellige turneringsformer
i de sidste par måneder, for at gøre det

seniordamer

lidt anderledes f.eks. Den gule bold Blind makker - Slagspil - og selvfølgelig
Stableford..
Den 10. juni havde vi slagspil for A og
B rækken og stabelford for C. rækken. I
silende regn!!!
Trods næsten umulige forhold gennemførte ALLE !!  (Godt gået piger..!)
Vi i udvalget er glade for at konstatere,
at der har været en god og positiv tilslutning til forårets turneringer, - selvom vi
efter den 20.maj, jo var blevet påtvunget
til at skulle starte torsdagsturneringerne allerede kl. 08.30, men pigerne har
været friske til at møde op, trods denne
tidsmæssige ændring!!!
- Der har endda har været nogle på ven-

teliste, hvor vi så i nogle tilfælde har lånt
nogle pladser fra herrerne (hvis ikke de
har været oppe på max.deltagerantal).
Nu håber vi på bedre vejr her i sommer
så vi kan få nogle gode torsdage med
dejlige og varme golfoplevelser.
Vi holder sommerferie fra den 8. juli ,
men starter op med fællesturnering med
herrerne d. 29 juli.
I skrivende stund (medio juni) regner
det, men vi håber på, når bladet udkommer, at der har været flere solskinstimer
end hidtil, og ønsker alle en GOD SOMMER!!!!!
På udvalgets vegne
Lilly

Herning Golfklub
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Hjemme i Herning igen

Så er jeg kommet hjem til Danmark igen for at blive efter 4
fantastiske år i USA. Tiden på college har været helt fantastisk
og jeg har lært en masse om mig selv og ikke mindst forbedret
mit golfspil. Men hvad skal jeg nu til at lave? Rigtig mange af
jer har allerede spurgt interesseret til mine fremtidsplaner.
Planen er, at forblive amatør indtil tourskolen som spilles på Lamanga i Spanien i december og herefter turne professionel fra
2011. Hen over sommeren og efteråret skal jeg spille en masse
turneringer. Blandt andet Europamesterskaberne for hold som
er i starten af juli. Derudover glæder jeg mig naturligvis til
at forsvarer mit danmarksmesterskab som spilles i den sidste
weekend af juli i Hjørring.

Ud over at træne og spille en masse golf skal jeg selvfølgelig
også bruge en hel del tid på at planlægge og forberede mig
på mit drømmejob som professionel golfspiller. Det er specielt
økonomisk jeg skal have undersøgt om det overhovedet kan
blive muligt at spille som professionel. Så jeg tror at jeg får
rigeligt at se til.
For at holde jer og alle andre informeret om min færden og
resultater, skal jeg have lavet min egen hjemmeside snarest. Så,
skulle der være nogle i klubben som kan/vil hjælpe mig med
dette, hører jeg meget gerne fra jer.
På forhånd tak og rigtig go'sommer.
Cathrine Orloff

Advokatfirmaet Claus Kiær
Advokat

Claus Kiær
Auktionsleder

Andersen & Leidorf A/S
BRYGGERGÅRDEN • BREDGADE 15
7400 HERNING • TELEFON 97 21 20 22

lf. 9712 8600
E-mail:T
øllegade 1C
lawcare@mail.dkM
7400 Herning
5381
9712
Fax
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Succes for JAI 5-15 matchen
Dette er en turnering,
der efter at have kørt
i mange år, stadig er
meget populær. Igen i år stillede 64 herrer fra ”hele” Danmark op til 2 runder
golf à 18 huller. Første runde er en fourball og i anden runde spilles der single.
Da der startes med morgenmad fra kl.
6.30 (første start er kl. 7.30) er der nogle,
der skal virkelig tidligt op for at få det
hele med. Det så dog ikke ud til at være
et problem - alle var friske og havde det
gode humør med. I forhold til vejret lørdag, var vi også noget mere heldige om
søndagen - det regnede ikke, men blæsten var MEGET hård, så det var ikke
alle bolde, der landede det ønskede sted.
Spillet gled dog rimelig pænt og der var
flere bolde, der holdt den anbefalede tid
(4 timer og 6 minutter for 18 huller).
På grund af banens beskaffenhed havde
vi besluttet, at der på hullerne 1, 13, 15,
16, 17 og 18 måtte lægges op indenfor 2
køllelængder. Når der kun lægges op på
6 huller, kan deltagerne reguleres.
Efter første runde var der frokost, hvor
der blev serveret sandwich og efter
sidste runde, blev der serveret en lækker
gryderet - alt sammen sponsoreret af
JAI, der desuden stod for nogle superflotte præmier til de dygtige vindere.
Tak for det! Jeg vil også gerne takke
dem, der hjalp med at få turneringen til
at glide!
Da man ikke kan vinde både i brutto- og
i nettorækken, kan der være forskel på

matchudvalg

de placeringer, I kan se på hjemmesiden
og dem, I kan se her.
Herunder kan I se, hvem de dygtige
præmievindere er:

Bedste single - brutto:
Frank Niebuhr
Bedste single - netto:
Laen Poulsen Frosch
Bedste fourball - brutto:
Bilal Hassan/Allan Klausen

Bedste fourball - netto:
Christian Alstrup/Leif Voetmann
Bedste hold samlet - brutto:
1. Bilal Hassan/Allan Klausen
2. Martin Hald/Brian Rasmussen
3. Ole Pedersen/Lean Poulsen Frosch
Bedste hold samlet - netto:
1. Jes Byskov/Jens Aage Byskov
2. Christian Alstrup/Leif Voetmann
3. Svend Herold Andersen/Gerd Herold

Herning Golfklub
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Golfens sande værdier
- her er lidt at tænke over
Golf er en sport
for livet • Golf belønner målrettet
træning • Golf er alsidigt, banen og
naturen spiller udfordrende med
Golf fremmer fysisk og psykisk
sundhed • Golf beskytter natur og
miljø og giver gode naturoplevelser
• Golf udøves på lige fod af begge
køn og alle aldre • Golf fremmer
medmenneskelig samvær • Golf
styrker etisk adfærd, fordi man er
sin egen dommer • Golf fordrer god
etikette og hensyntagen til andre •
Golf stiller krav til ansvarlighed.
Man har hørt det før, men kan godt tåle
at blive gentaget.
Den 27. maj havde vi besøg af Lars
Klode, som fortale lidt om bl.a. dropperegler. Mange har svært ved at bruge
reglerne rigtig, så Lars kommer igen
inden sommerferien. Hvis I har nogle
regelproblemer, som skal drøftes næste

kaninudvalg

Resultater:
Torsdag den 29. april
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Anette Nygaard Christoffersen 14 point
Gruppe B: hcp. 37-48
1. John Valentin Brandt 22 point
2. Per Flemming Jensen 21 point
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Allain Bøge 19 point
2. Egon Kjærgaard Christensen 17 point
Nærmest flaget: Hul 3 Jack Bøje 8,25m - hul
6 Jack Bøje 3,51m - hul 10 ingen - hul 12 Peder
Dalsgaard 4,73m.
Torsdag den 6. maj
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Anette Nygaard Christoffersen 22 point
2. Carina Helleskov 19 point
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Anette Michaelsen 21 point
2. Claus Amer Christiansen 16 point
3. Birthe Ibsen 15 point
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Egon Kjærgaard Christensen 21 point
2. Per Flemming Jensen 19 point
Nærmest flaget: Hul 3 Jess Byskov 3,41m hul 6 Cai Scheil 4,41m - hul 10 Troels Nørskov
Sørensen 4,08m - hul 12 Claus Amer Christiansen
4,20m.

gang, kan I sende spørgsmålene til en
af udvalgsmedlemmerne, som så vil formidle dem videre til Lars.  
Den 10. juni havde vi besøg af Trehøje
Golfklub’s kaniner. Der var til denne dag
tilmeldt 93 personer. Om det var på
grund af udsigt til dårlig vejr vides ikke,
Torsdag den 20. maj
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Anders Petersen 30 pt.
2. Kim Musgaard Jacobsen 23 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Jan Ladefoged 24 pt.
2. Claus Amer Christiansen 22 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Gitte Søndergaard 18 pt.
2. Per Flemming Jensen 18 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Kim Musgaard Jacobsen 1,13m - hul 6 Henrik Lodahl 0,98m - hul 10
Erik Møller Jensen 3,90m - hul 12 Helle Sørensen
2,93
Torsdag den 27. maj
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Henrik Lodahl 31 pt.
2. Niels Marcussen 28 pt.
3. Martin Kølkjær 25 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Lars Agesen-Pagh 22 pt.
2. Anette Nygaard Christoffersen 22 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Tobias Woller 22 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Martin Kølkjær 3,19m hul 6 Niels Marcussen 0,00m (2 slag) - hul 10 Jens
Slot 1,86m - hul 12 ingen
Torsdag den 3. juni:
Gruppe C: hcp 49.54
1. Niels Gade 24 pt.
2. Jens Kristian Hedegaard 19 pt.

men der indløb10 afbud sidst på eftermiddagen, og de sidste 2 kom 30 minutter før start. Hvis man vil melde afbud,
så ring til de personer, der har vagten.
Kan du ikke træffe dem i løbet af dagen,
kan man ringe til turneringsrummet på
tlf. 97210033 og tryk 5. Telefonen er åben
1 time før turneringen starter.
Kaninafslutningen er lørdag den 2. oktober, så vi anbefaler, at man allerede
nu reserverer denne dag til golfklubbens
bedste afslutningsfest. Om dagen spiller
vi 18 hullers greensome. Det er en parmatch, hvor begge spillere slår ud på alle
huller. Parret vælger så den bold, som
ligger bedst, hvorefter man skiftes til at
slå til bolden. Efter matchen er der fælles
spisning med dans.
Til slut vil vi ønske jer alle en god sommer, med masser af gode golfoplevelser.
God sommerferie, og på gensyn torsdag
den 5. august, som er første gang efter
ferien.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Anders Petersen 25 pt.
2. Kim Musgaard Jakobsen 22 pt.
3. Jens Slot 20 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Allain Bøge 21 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Jack Bøje 4,52m - hul
6 Christian Berg 0,83m - hul 10 Ivan Sams 3,85
m - hul 12 Peter Stigel 1,30m.
Torsdag den 10. juni,
besøg af Trehøje Golf Klub
Gruppe C: hcp. 49-54
1. Peter Stigel 25 pt.
2. Bodil Brinch Boll 25 pt.
3. Per Høeberg 21 pt.
4. Henrik Mundbjerg 20 pt.
5. Ester Haubjerg Jørgensen (T) 19 pt.
Gruppe B: hcp. 37-48
1. Poul Jørgensen (T) 19 pt.
2. Inge Marie Thomsen (T) 19 pt.
3. Martin Kølkjær 18 pt.
4. Anette Nygaard Christoffersen 17 pt.
5. Lilian Lodal Christensen  (T) 17 pt.
Gruppe A: hcp. 0-36
1. Egon Kjærgaard Christensen 26 pt.
2. Lone Hauge 24 pt.
Nærmest flaget: Hul 3 Jesper Frandsen 2,83m
- hul 6 Jørgen Kamp 5,75m - hul 10 Henrik Mundbjerg 1,75m - hul 12 Metha Olesen (T) 5,50m.
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Fars dag
i pigernes
tegn
- i år også med
plads til herrerne 
Den 5. juni - Fars Dag
- plejer i golfklubben
at stå i pigernes navn.
Men ikke i år, hvor pigerne velvilligt
delte pladsen på banen med herrerne i
klubben, hvilket betød, at herrerne fik
lov til at starte på hul 10-18.
Vejret var dejligt, og der var rift om pladserne. I alt havde 71 herrer havde tilmeldt
sig matchen, hvilket betød, at der var
dobbeltstart på alle huller. Dette gav lidt
forsinkelser på banen, men med det gode
vejr in mente var tålmodigheden måske
lidt større end den ellers ville have været.
En stor tak til spillerne, som afviklede
matchen i god ro og orden og med godt

MATCHudvalg

humør - trods kø.
De bedste spillere blev placeret i A-rækken og spillede slagspil, mens alle andre
måtte spille stableford i B- og C-rækken.
En enkelt A-spiller mente dog vist ikke,
at han var god nok til A-rækken - i hvert
fald spillede han stableford og blev diskvalificeret. Så hermed en opfordring
til alle, om at tjekke hvilken række man
spiller i - og om man spiller stableford
eller slagspil.
Trods det faktum, at banen blev delt med
pigerne, og at der derfor også var en
begrænsning på antallet af tilmeldinger,
lagde det ikke en dæmper på sponsoren
Mr. Dohm’s lyst til at dele gaver ud. Der

var derfor meget flotte præmier - som
endda kunne byttes til den rigtige størrelse eller til en anden model. En stor tak
til Mr. Dohm.
Steen i restauranten havde som sædvanligt sikret muligheden for, at spillerne
kunne få noget at spise til rimelig pris.
Der blev tændt op i grillen på terrassen
og mange benyttede muligheden for at
slippe for at lave aftensmaden selv. Vi
siger pænt tak for mad og håber vi kan
gentage succesen igen næste år.

HTH KøKKenforum Herning
engdahlsvej 2C • 7400 Herning
Tlf. 9712 6533

Herning Golfklub
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Er du et konkurrencemenneske...
og er tiden en knap faktor?
Hvis du kan nikke
ja til ovenstående eller blot synes at det
kunne være sjovt at deltage i en 9 hullers
turnering, så er torsdagsturneringen lige
noget for dig.
Denne turnering styres af kaninafdelingen og er tænkt som et tilbud til dig,
med et handicap på 36 eller derunder,
der ikke synes at du kan bidrage som
markør for kaninerne. Turneringen kører
som en turnering, indeni den almindelige
kaninturnering, men med en selvstændig
præmie-række. Du betaler kun 30,- for
at deltage og spiller de 9 huller fra grøn
tee, ligesom du kan drage fordel af de
tiltag, som kaninafdelingen laver, som
for eksempel regelgennemgang med en
uddannet regelinstruktør.
Alt hvad du behøver at gøre, er på hjemmesiden at finde kaninturneringen, der
spilles hver torsdag og tilmelde dig i
A-rækken og markere at du vil spille
(du er selvfølgelig også velkommen som
markør, men så deltager du i en anden

kaninudvalg

række). I år spilles der kaninog torsdagstur
nering til og
med den 8. juli
og efter som-

Det er nemt at
til
- du mødes af melde sig
di
og sætter bare sse spørgsmål
et kryds…
1: Række A - HC
P. 0-36:
Vil gerne være
markør?

Ja
2: Række A - HC
P. 0-36:
Vil gerne spille?
Ja

Nej

Nej

merferien startes igen den
5. august og den sidste
turnering er den 30. september.
Vent ikke, men tilmeld dig
før din nabo!

 



Virkelyst 34 . Gjellerup . 7400 Herning
Tlf. 97 11 92 82

Ring 40320699 og bestil
en uforpligtende vurdering
af din bolig.
Hos BoligOne sælger vi til
fast salær kr. 29.500,- incl. moms
uanset boligens pris.
Klik: www.boligone.dk/hpm
Mail : hpm@boligone.dk
H. P. Mikkelsen
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Grønt græs og glade juniorer

Så er sæsonen for
alvor kommet igang.
Langt om længe er
solen kommet og græsset er grønt og
banen er i bedre stand end i mange år.
Af aktiviteter så kører vores Fredagstour
som planlagt, vi håber på deltagelse
fra en del af de nye juniorer, der snart
får banetilladelse. Så altså en kraftig
opfordring til de, der lige har fået eller
får banetilladelse om at komme ud og
spille på den ”store” bane sammen med
de øvrige juniorer. Det er primært for
deres skyld turneringen afholdes. Lige i
øjeblikket har vi omkring 30 deltagere,
så der er masser af plads. Da de juniorer,
der har højest handicap starter sidst, kan

juniorafdeling

de, der træner fredag eftermiddag godt
nå med. Så altså kære forældre, sørg nu
for at få sendt jeres poder af sted. Husk
tilmelding foregår via Golfbox.
Vi har den 8. juni afholdt klubkvalifikation i DGU Short Game Challenge, hvor
det gælder om at score så mange point
som muligt i det korte spil. Den suverænt
bedste scorer på 87 point stod Laurids
Lynge for - flot klaret. Prøv   engang at
spille vores Short Game bane og se, om
du kan slå det resultat. Vinderne i de
enkelte rækker går videre til landsdelsfinaler. Vinderne i de enkelte rækker får
direkte besked fra DGU.
Der har også været afholdt klubkvalifikation i Junior Cup, der er DM i golf for

juniorer. Vinderne i de enkelte rækker
går videre til landsdelsfinale og får direkte besked fra DGU.
Ellers er der blevet afholdt Kredsturnering i Brande,Holstebro, Holmsland og
Ikast. Der har været en fantastisk flot
deltagelse. Husk at alle med banetilladelse kan deltage, og at der er markør med
C-rækken der spiller 9 huller, så altså en
super mulighed for at prøve kræfter med
andre baner.
Lige inden sommerferien blev der afholdt Sommerafslutning for juniorer og
forældre. Der deltog ialt 69 juniorer og
forældre -utrolig dejligt med den store
deltagelse . Det blev til en rigtig hyggelig
afslutning på forårssæsonen, på trods

Kabel– og ledningsarbejder
− alle former for forsyningsledninger

Hollingholtvej 41
7450 Sunds
Tlf. 97 14 14 55
www.reklametryk.dk
tilbud@reklametryk.dk

Gravning
Pløjning
Kædegravning
Underboring
Styret boring
Crackning
Sliplining
Bentonit injektion
Indspuling af kabler
Svejsning af PE-rør
Indmåling af kabler

Alle har en leverandør...
- Har du den rigtige?
Email: post@skent.dk

WWW.SKENT.DK

Den rigtige
samarbejdspartner
når det gælder
kabel– og ledningsarbejder samt
underboring
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af vejret, der bestemt ikke viste sig sig
fra sin bedste side.Der blev også uddelt
præmier. Det omfattede især en præmie
for et hole-in-one på det lange hul 5 på
par-3 banen, det blev begået af Stine
Elkær - sådan!
Vi deltager i både Juniorhold turneringen
og JDT, i holdturneringen har vi 5 hold,
hvor hvert hold består af 3 - 4 spillere.
De indledende runder er godt i gang og
vil være færdigspillet inden udgangen af
juni måned. Indtil videre er to af holdene
(U16A og U16C) sikre på at gå videre til
mellemrunden.

I år har vi 13 spillere, der er udtaget
til Junior Distrikts Touren (JDT), som
spilles over 4 runder på 4 forskellige
baner. Der vil blive cuttet i de forskellige rækker efter de første to runder, så
det bliver spændende at se, hvor mange
af vores junior spillere, der går videre i
turneringen.
I sommerferien vil der som tidligere
være mulighed for at deltage i Distrikt 2’s
Sommertour. Vær desuden opmærksom
på, at Herning sammen med en række
andre klubber i Distrikt2 har indgået en
særaftale gældende for sommerferien.

Kaj Munks Vej 4 · 7400 Herning
Tlf. 96 26 40 00
her@dahllaw.dk · www.dahllaw.dk

Aftalen gå ud på, at en junior i en af de
tilmeldte klubber gratis kan invitere 3
juniorer fra de øvrige deltagende klubber med ud at spille. Hvilke klubber, der
deltager i aftalen, kan ses på distrikt2’s
hjemmeside. Vi håber, at mange juniorer
vil benytte sig af tilbuddet.
Nu glæder vi os til en dejlig afslutning på
efterårssæsonen, som byder på Ud i det
blå og afslutningsturnering, begge arrangementer hvor alle kan deltage også
forældre.
Juniorudvalget
Per Naae Hornsleth
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Solheim Cup ... gå hjem og vug!
I Herning hedder det Solsikke Cup
Alle golfspillere kender RYDER-CUP
Alle kvindelige golfspillere kender SOLHEIM-CUP.
Hernings mandlige golfspillere har i flere
år spillet RØDDER-CUP.
Hernings kvindelige golfspillere spiller
fra i år SOLSIKKE-CUP.
Efter et par års tilløb blev snak til et
turneringskoncept. Herning golfklubs
pendant til Solheim-cup, hvor kvinder
kan spille en god gang tøsegolf på et
rimeligt niveau
En lille selvbestaltet komite har tilbudt
spillere med SPH ikke meget over 30 en
plads på henholdsvis landholdet eller byholdet. Vi er ialt 24 x 2 spillere i år.
Næste år kan der ved kvalifikation spilles om ledige pladser.

solsikketour'en

•Kontorartikler
•Emballage & lagervarer
•Kontormøbler
•Kontormaskiner
•AV & konferenceudstyr

Sæsonen har 8 stableford turneringer,
hvor hver spiller indsamler rangliste
point.
Finalen spilles efter Solheim konceptet,
d.v.s hulspilsformen, 12 spillere på hvert
hold, hvor hver holdkaptajn har haft 2
wild-card til deres rådighed.
Spilledagen forventes afsluttet med et
brag af en fest.
På nuværende tidspunkt har vi spillet
3 turneringer, der har været stor tilslutning, godt humør og gode scores.
Komiteen håber en ny tradition er skabt
for Herning golfklubs kvindelige golfspillere.
For yderligere information - se goldklubbens hjemmeside.
Medlem: 15-1525

97 22 44 66

Teglvænget 63 . 7400 Herning
Tlf. 97 12 30 30 . www.sssdk.dk

Dækningsbidrag?
... Et væsenligt tal i alle regnskaber.
Fremkommer ved at trække
de variable omkostninger fra
omsætningen.
Anvendes til at dække faste
omkostninger og overskud!

[tal ] med os - det er til at forstå!
Revisionsfirmaet

Registreret Revisionsaktieselskab
Østergade 12 · 7400 Herning · Telefon 97 12 13 77
e-mail: mail@ankerhost.dk

www.arnepoulsen.dk

Herning Golfklub
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Sommertilbud
CALLAWAY X-22
HERRE OG DAME
GRAFIT 5-SW
Normalpris 6.499,-

6.000,-

rtilbud
Somme

SAMME SÆT I STÅL
TIL HERRE
Normalpris 5799,-

5.300,-

rtilbud
e
m
m
o
S

15% RABAT
på udvalgte ECCO modeller
både dame og herre

KØB EN POAWA KADDY
EL VOGN
og få en bag til 1099,- med
GRATIS i handlen

FRA

5.999,-

(BEGRÆNSET ANTAL)

digvæk mera
t
s
r
e
r
De
om
ser på s 8 og 30,
d
a
l
p
e
ledig e i ugerne 2 n!
skolern lding i shoppe
tilme

Køber du et par
SHORTS, NEDERDEL ELLER
CAPRIBUKSER, giver vi

20% RABAT
på en polo der passer
(dog ikke på bestillingsvare)

For alle tilbud gælder det så længde lager haves,
dog senest til 31. juli 2010

Kig ind på vores hjemmeside:

www.pgashopherning.dk
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Plads til endnu flere

Indførelsen
af tidsbestilling har været
en stor succes og det tror jeg at alle
vil give mig ret i. Det er en fordel for
greenfee spillere, der kan danne sig et
hurtigt overblik over mulighederne for
spil og samtidig kan de være sikre på,
at det ikke er spild af tid, at bevæge
sig til Herning for at spille en lørdag
eller en søndag. På trods af frygten
for det modsatte, er det også en fordel
for restauranten, der kan danne sig et
overblik over belægningen og der udfra
vurdere antallet af potentielle gæster.
Sidst, men ikke mindst, er det en fordel
for klubbens medlemmer, at de li-gesom
greenfeespillerne, kan være sikre på, at
de ikke skal spilde tiden med at vente
ved boldrenden.
Tidsbestillingen har dog også synliggjort et problem, som man tidligere har
haft en fornemmelse af, men ikke har
kunnet bevise, nemlig at der går rigtig
mange 2-bolde på banen. Det er der heller ikke noget galt i, hvis belægningen
tillader det og man i øvrigt kan komme
til at spille. Det der er problemet, specielt når der er tidsbestilling, er at der
ikke er muligt for en 3- eller 4-bold at
bestille en tid, når alle tider er optaget
af 1- og 2-bolde. Når man ser et eksem-

Bestyrelsen
har besluttet

pel som dette, er det klart, at det ikke
er til at komme ud at spille i andet end
en boldrendetid, hvis man er flere end
et ægtepar, der gerne vil spille, hvad
enten man er klubmedlem eller greenfeespiller. Hvad angår klubmedlemmer,
kan man godt undre sig lidt over, at alle
disse 2-bolde ikke har booket sig ind hos
hinanden. Hvad er risikoen? - at man lærer nogle nye mennesker at kende. Dem
af jer, der spiller på udenlandske baner,
er vant til at man bliver sat sammen
med fremmede mennesker og nogle af
dem er endda udlændinge!!!
Vi har i bestyrelsen kigget på dette et
stykke tid og inspireret af, hvad man
gør andre steder, har vi besluttet, at
vi i weekenden vil sætte 1- og 2-bolde
sammen til 3- og 4-bolde, for på den
måde at skaffe flere tider. Dette vil give
bedre muligheder for at 3- og 4-bolde
kan booke tider og i det hele taget give
plads til flere spillere på banen. Hvis der
går 4-bolde ud hele tiden, kan der være
32 spillere på banen i timen, eller 192 i
timerne mellem 9.00 og 15.00 - ganske
tankevækkende.
Vi starter med dette i løbet af juli
måned og det vil ske efter følgende
regelsæt:
• Der sammensættes bolde i perioden
maj - september.

• Der sammensættes bolde mellem
9.00 og 15.00 i weekends og
helligdage.
• Fredag sammensættes bestilte
1 og 2 bolde lørdag og søndag.
• Lørdag sammensættes bestilte
1 og 2 bolde søndag.
• Der flyttes altid fremad (max. 15
min.), så man ikke risikerer at skulle
ud tidligere end den tid man
oprindeligt bestilte.
• En bold kan ikke overstige en handicapsum på 144 (4 x 36).
Når du oplever dette, vil du opdage at
du får 2 mails fra Golfbox, en der fortæller at den oprindelige tid er slettet og
derefter en der fortæller at den nye tid
er oprettet.
Alt dette vil fremgå af hjemmesiden og
ved opslag i greenfee modtagelsen og vi
håber at denne fremgangsmåde vil blive
til gavn og glæde for alle. Når sæsonen
er gået, vil bestyrelsen evaluere proceduren og vurdere om det skal foregå i de
kommende sæsoner.
Hvis du synes, at det er træls, at det
sker, så husk, at du kan undgå det ved,
at du booker dig sammen med nogle andre, som du selv bestemmer hvem er.

Herning Golfklub
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Vi fortsætter succesen med 3H. Masser af
præmier - gennemgående konkurrence for alle
3 matcher - spisning incl. i match-fee!

H

gen
Tilmeldin
er
startet!

Turneringen afholdes over 3
dage med gunstart kl. 9.00 i:

Harre Vig Golfklub
den 25. april 2010

Holstebro Golfklub
den 27. juni 2010

Sponsor
Har du lyst at være
sponsor for denne
spændende match?
Så kontakt
matchledelsen

Herning Golf Klub
den 15. august 2010
Tilmeld via Golfbox - find klubbens turneringsoversigt
Turneringsfee indbefatter turnering,
greenfee og spisning.
For hjemmeklubbens medlemmer kr. 125,-.
For de øvrige 2 klubbers medlemmer kr. 250,-.

Se mere på
www.golfbox.dk
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Før hul 1 og eFter hul 18 ...

tid til dig
når du har tid!

Velkommen i Handelsbanken

www.handelsbanken.dk

Herning Golfklub
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Med enkeltstyrkeglas

Med ﬂerstyrkeglas

Startbeløb pr. brille fra kr. 400,-

Startbeløb pr. brille fra kr. 900,-

Multileje pr. md. kr. ........... 125,-

Multileje pr. md. kr. ........... 225,-

FLERE BRILLER
R

multileje

for pengene!

Lej brillerne i stedet for at købe...
Du sparer det hvide ud af øjnene!
Selvfølgelig er der prisforskel på enkeltstyrke- og flerstyrkeglas. Men udgangspunktet er fælles. Du betaler et startbeløb for hver brille - bestemt af
modellen. Til gengæld er Multilejen fast hver måned, uanset hvor mange
briller/solbriller du anskaffer. Se priseksemplerne!

TØNDER
OPTIKERSPECIALOPTIK
FRANK,
KOGADE
3 - 6270
TØNDER
BREDGADE
12, 7400
HERNING,
TLF. 74 72 54 55 - WWW.VISIONBRILLER.DK

TLF. 9712 1956, WWW.OPTIKERFRANK.DK

Bredgade 12 · 7400 Herning · Tlf. 9712 1956 · www.optikerfrank.dk
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JBS turne
Så var der igen store herredag,
hvor 100 mænd har fået udgangstilladelse og hvor, tror jeg,
nogle kvinder benytter sig af en
fridag / weekend med veninden
og børnene. En dag som rigtig
mange ser frem til, idet der lægges op til en festlig dag med
gode venner, golf, øl og fest!
Der var fuldt hus med 25 hold
og de fleste har selv sammensat
det hold, de spiller med - enten
et hold fra arbejde, et hold fra
fælles interesser, veteraner - eller bare, fordi man spiller golf
og kender hinanden. Holdene
præsenteres, inden man går ud,
og der falder rigtig mange sjove
og gode kommentarer - nogle er
en anelse stolte af deres spil og
vil gerne at andre også syntes
det!! - men de fleste underkender
deres spil
Mon ikke noget af årsagen er
at finde i muligheden for at
vinde store præmier i »SWEEPTAKE'S« er størst, hvis ikke

for mange har stemt på en selv
- og hvem stemmer ikke på sig
selv?? Vinderne i år havde da
også troet på sig selv - derudover nogle få andre, så der var
pæne præmier. Resultaterne fra
turneringen kan ses på Golfbox.
Jbs er sponsor og det er en sponsor, som selv tager del i turneringen med to hold og desuden
er de selv aktive i afviklingen
og ansvaret for en vellykket dag
på golfbanen og efterfølgende
præmieuddeling. Det er en god
oplevelse som turneringsledelse,
at der er et sådan samarbejde. (
de var dog de sidste som afleverede scorekort, så jeg var bekymret for, om de var sprunget
i vandet et sted, men heldigvis
nej - dagens score og oplevelser
blev delt i klubhusetDer spilles en best- ball, hvor de
tre bedste scorer er tællende på
et hold, og desuden er der præmier til den bedste individuelle
score. Derudover er der præmier

Klub Nyt
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neringen
til nærmest flaget på par tre
hullerne og præmier til længste
drive på hul 8 og 16. Turneringens duffer var der også præmie
til - ja hvad kunne være mere på
sin plads, end en træningslektion hos Jesper.
Skulle en spiller lave Hole in
One på hul 10, giver det en
gevinst på tre års forbrug af undertøj til vedkommende. Dette
var desværre ikke tilfældet i år,
hvilket måske er forståeligt med
den modvind, som var på netop
dette hul.
Vejret var i år en blæsende omgang, men solen var på himlen
noget af tiden og det holdt tørvejr. Temperaturen kunne godt
have været en anelse højere, men
dette kunne ikke påvirke det
gode humør. Vi så endog flere
vikinger med bare ben og arme,
trods den kolde vind!
Tak til JBS for en god dag - vi
håber I fortsat har lyst til at
være sponsor til denne festlige

herredag. - og tak til de hjælpere, Anette Byskov, Inger Christiansen og Marianne Carl, som
gjorde et fint stykke arbejde.
Alle vidste, hvad de skulle og
alle hjalp til, hvor det var nødvendigt. Vi var et godt team!!!!!
Afslutningen på dagen kommer
ikke med der, idet dette kun er
for mændene - der er vist flere
væddemål, som skal afgøres og
desuden er der en Meyer konkurrence, som omtales med stor
begejstring.
Birgit Christensen,
turneringsleder.
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www.vestjylland.dk

Tættere på dig...

Elforsyning | fibErbrEdbånd
Elinstallation | EnErgirådgivning
nyE EnErgiformEr | EnErgitEknik

Bredgade 17-21 · 6920 Videbæk · Telefon 96 94 96 94

Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg, Tlf. 7015 1560, Fax 8722 8711
info@energimidt.dk, www.energimidt.dk
Afdelinger i Silkeborg, Brædstrup, Skive og Herning

Herning Golfklub
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Skolegade 1 - 7400 Herning
Tlf. 97 12 54 44
www.hotelcorona.dk

Din lokale KonditorBager i Snejbjerg

Det dufter og smager
af lækkerier

lad os sammen finde de træk,
der kan afgøre spillet.
ved overblik og fokusering.
ro og omtanke.

Det har altid krævet det rigtige udstyr at konkurrere på højeste niveau.
Men der er også brug for overblik over de mange muligheder.
Partner Herning kan hjælpe dig med begge dele.
Lad os sammen finde de træk, der kan flytte brikkerne til en endnu mere
konkurrencedygtig strategi, der rækker mange træk frem.

PARTNER-HERNING.DK

Canon Business Center Midt- og Nordjylland • Partner Herning A/S • Golfvej 12 • Herning • Tlf. 70103666 • partner-herning.dk
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bureaufrydensberg.dk · 26654 · 0309

Det handler om mennesker

Dalgasgade 29B · 7400 Herning · Tlf 96 63 25 00 · www.vestjyskbank.dk

ÅRETS STJERNEVIN 2010
2007 ReseRve speciale
syRah

Industrivej Nord 15 · Birk
7400 Herning

VdP Languedoc-RoussiLLon
Dyb, mørk rød farve med lilla toner i kanten.
Duften er frugtrig med nuancer af peber og bløde
krydderier. Smagen er rig og fyldig med masser af frugt,
tilsat krydderier og krydderurter.

Tlf.: 9712 5022

5 sKRUelÅG - UGeNs BeDsTe viN
og BeDsTe KØB - på www.avisen.dk
4 sTJeRNeR på www.vinavisen.dk

Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

Varenr. 1726050907

/ Normalpris 79,95

StjernevinSpriS

59,95

www.partner-revision.dk

SPAR

20,-

MULTIGLAS
Glarmester Jørgen Mulvad
Kr. Rasmussen
V. Simonsen

AGT
DØGNV 57
7
97 12 3

www.multiglas.dk
Hedelandsvej 15 | 7400 Herning | Tlf. 97 12 37 57

Frankrig er fra at være det bedst sælgende vinland
i Danmark med 78% af den samlede mængde nu
overhalet af Chile – dog indtil videre kun i volumen,
ikke i værdi.
Årsagen til Frankrigs fald fra tronen er a-bomber
og hedonisme. Forbrugerne ”forstår” ikke fransk vin,
og de franske producenter forstår ikke forbrugerne.
Lige modsat Chile og mange andre nyere vinlande.
Pointen er nemlig her, at der ikke er noget at forstå.
Man skal bare nyde vinen.
Men det ser ud til, at bølgen er ved at vende igen.
Størstedelen af de franske vinproducenter er endelig vågnet af Tornerosesøvnen og har forstået, hvad
der gik galt. Med folk i spidsen som Gérard Bertrand og Bernard Magrez.
Årets Stjernevin 2010 – den sydfranske Reserve
Speciale Syrah - ligger lige mellem vinøsiteten og
nydelsen. Det, som er så stærkt ved Frankrig.
Dertil det faktum, at vinen ved Syrah du Monde
smagningen 2009 placerede sig som nr. 5 af alle
smagte Syrahvine fra hele verden.
Og så til den pris!

Herning Golfklub
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no limits
in great design
Mezzo sofa
fra 12.799,som vist 24.219,hvidt Salto læder

se mere på
www.boconcept.dk

Designmøbler til attraktive priser!
Hos BoConcept kan du få designmøbler til attraktive priser,
og indtil 2. august kan du spare ekstra på udsalgsprodukter
og udstillingsmodeller. Vores modulære system gør det muligt
for dig at designe dine helt egne møbler. Er du i tvivl om, hvilke
møbler der passer bedst til dit hjem og din stil, kan du også
booke vores indretningskonsulent.

BoConcept Herning · Engdahlsvej 12A (over for Bauhaus) · Tel. 96 27 60 90

33393_DK_Ann_Golfklub_160x220.indd 1

08/06/10 15:45:32
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Skuffende resultater
i 3. og 4. runde

elitesponsorer
Hovedsponsor:

Tøjsponsor:

PGA Shop Herning
Øvrige sponsorer:

Som overskriften antyder var det nogle
skuffende Herningspillere som afsluttede 3. og 4. runde af
Danmarksturneringen. Efter to sejre i de
to første kampe
spillede Hernings 3. divisionshold overraskende uafgjort ude mod Lemvig, som
ellers havde tabt de to første kampe. Spillet blev ikke bedre søndag i Åskov, da
holdet tabte til et stærkt spillende Åskov
mandskab med 9-5.
Resultaterne betyder, at Herning ligger
nummer 2 i puljen og stadig har chancen
for at tilspille sig en oprykningsplads.
Det kræver dog to sejre i sidste spillerunde mod Lemvig og Trehøje. Kan Lemvig
besejres hjemme er der formentlig lagt
op til en spændende finale søndag den 8.

eliteafdelingen

august i Trehøje.
4. divisionsholdet vandt overraskende
13-1 ude over Trehøje, men tabte ligeledes
8-6 ude mod Åskov. Holdet har udspillet
sin rolle for en evt. oprykning, da Ikast
fører puljen med maksimum point. Der
venter to hjemmekampe mod Trehøje og
Ikast, men eksistensen i divisionen skulle
være sikret, hvilket også var målet efter
sidste sæsons oprykning.
Så hvis du har lyst til at se noget godt
golf og gerne vil støtte holdene i årets
sidste kampe spilles der på hjemmebane
7-8 August, hvor 3. division møder Lemvig og 4. division spiller mod Trehøje
og Ikast.
Fortsat god golfsæson.
Jakob Sloth

27

Klub Nyt

Herning Golfklub

.....................................................................................

Golf i Danmark
Hverdagstilbud

Fri greenfee – spil så meget du vil i 2 dage
3-retters aftenmenu eller buffet
Overnatning i dobbeltværelse med morgenmad
Pris pr. person kr. 795,00

Hjallerup Kro
Hotel Søparken
Hotel Limfjorden

Dronninglund Hotel

AALBORG

Tillæg ved ophold lørdag og søndag kr. 100,00 pr. person pr. nat.
Med 12 hoteller og et stort antal golfbaner er vi absolut førende
Hotel Vildbjerg
ÅRHUS
indenfor golfophold og golfferie i Danmark.
Hotel Ringkjøbing
Hotel Medi
Østergaards Hotel
Hotel Falken

KØBENHAVN
ODENSE
Hotel Dagmar

Hotel Vissenbjerg
Storkro

Hotel Menstrup Kro

Se www.danske-hoteller.dk
for yderligere oplysninger

Når det ikke skal
være så firkantet
Runde kanter fåes kun hos Designa
og på samlede køkken- og badelementer leveret direkte fra
Teknologisk Institut
fabrikken. En kant der skal
giver Designas
opleves.

runde kant topkarakter.
Få mere information i
din Designa butik eller
på designa.dk

Kom helt tæt på de runde
kanter i vores butikker eller
læs mere på designa.dk

- os med de runde kanter
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»Vokseværk«
hos tirsdagsdamerne

Vi har nu haft hele
2 månedsturneringer
siden åbningsmatch
en. Tirsdag 4.maj var Steenholt.com
sponsor, med masser af dejlige ”pige”præmier samt gavekort til alle. Og her
den 1. Juni var ”Comma” og Vogue sponsorer, igen med en masse dejlige pigeting.
Vi spillede fra gul-tee den dag, dog uden
at vi fik hår på brystet af den grund. For
nogle gik det rigtigt godt, men for andre
(læs mig) måtte der kæmpes noget. Men
solen skinnede fra en høj flot himmel, så
pyt. Begge aftener brillerede Steen igen
med skøn mad.
Mandag den 3.maj. Havde vi regelaften
med Lars Klode og Jørn Munk - flot stort
fremmøde, det var dejligt at se. Og sikke
meget vi fik lært og diskuteret. Vi var nu
ikke helt enige med de 2 herrer i alt, men
måtte bøje os efter at have konsulteret de
”lærde” bøger.!! Efter et let traktement,
viste proshoppen det sidste nye indenfor
golfmoden, og her var noget for enhver
smag og stil, lige fra frække korte shorts
til lange fine ternede buxer - alt efter humør. Stor tak til Randi og Jesper.
Vi har jo bymatchen mod Holstebro
tirsdag den 8. juni, vi er tændte og klar
til ”kamp”!! (Når dette indslag kommer
i trykken, har vi spillet og så er det jo
spændende, om pokalen står og funkler
her på vores hylde!!)
For hver tirsdag, der går, kommer der
flere nye tirsdagsdamer ind i klubben.
Stort og varmt velkommen til jer alle, det
er rigtigt dejligt med nyt blod. For vi er
jo egentlig ganske rare og hyggelige! Sig
endelig dette videre ;-) og check også
lige kalenderen på golfbox, her er mange
spændende turneringer at melde sig på
udover de ”alm.” tirsdage. Vi har bl.a.
bymatch mod Ikast den 24. august og
venindematch den 7. september, hvor vi
også spiller Pink Cup.
Agentex ApS, som er mit firma, har
sponsoreret en yogamåtte og bold. Efter
en måske hård og af mange grunde (som

tirsdagsdamer

jeg ikke vil komme ind på her) trættende
golfrunde, kunne det være dejligt at
strække lidt ud og spænde af - så tak for
opfordringen, Ulla Ørum ;-))
Og så lige igen en lille, men velment
opfordring: skriv tallene tydeligt på scorekortet. Det er både for jeres egen skyld
samt for at hjælpe Jonna, Eva og Anette,

som skal indtaste disse flotte scores. Det
er jo ikke tegn og gæt vi spiller!!!
Der er heldigvis stadig mange tirsdagsgolfdage endnu, inden vi går på sommerferie. Men, hvis vi ikke mødes på
golfbanen eller i Føtex, så rigtig god
sommer til jer alle.		
Sus Nellemann
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“Kontakt os for
et godt tilbud”

R E S TA U R A N T

T E AT E R K Æ L D E R E N
- det syngende spisehus

Flemming Greve,
Mobil 26 22 32 22
Email: abflgr@almbrand.dk
Thomas Gustafsson,
Mobil 30 51 86 64
E-mail: abthga@almbrand.dk

Bordbestilling
9926 9927
tk@mch.dk

Anette Bech,
Mobil 30 53 40 78
E-mail: abranb@almbrand.dk

Alm. Brand Herning
Østergade 11 • 7400 Herning
E-mail: herning@almbrand.dk
WWW.A L M BRA ND. DK

Dobbelt så høj sugeevne
som andre håndstøvsugere.
Superkraftig håndstøvsuger, der aldrig mister sugestyrke.
Perfekt til bilen, båden, sommerhuset, golfbag’en...

Motorheadmundstykke

Kombinationsmundstykke

2 års garanti

Vejl. 1.999,-

Witt A/S · Gødstrup Søvej 9 · 7400 Herning · www.witt.dk · info@witt.dk
Golfbladet_154x108mm.indd 1

17/03/10 11.56
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GREENFEE
FROKOST 250.-

+

KOM OG SPIL PÅ EN AF LANDETS
ALLERBEDSTE PARK-BANER
ENGANG I LØBET AF SOMMEREN.
VI GI’R FROKOST!

KJUUNIONRER KUN 125,-

300/150)
E
G
A
D
IG
L
L
E
H
(WEEKEND &

FRA 16. JUNI TIL 17. AUGUST
ER EN LÆKKER PLATTE INKLUDERET
VED BETALING AF FULD GREENFEE
- Oplev en af landets allerbedste parkbaner!
- En gammel bane med masser af udfordringer.
- 20 søer, 51 bunkers, 5 åer og kanaler.

VI GLÆLDAETR
OS TI IG
GIVE D D
EN GOLSE!
OPLEVE

HERNING GOLF KLUB
www.herninggolfklub.dk - tlf.97210033

Herning Golfklub
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Støt HGK’s sponsorer - de støtter os

Autoriserede
optikere og
kontaktlinse
optikere

Øvrige sponsorer
Lauré Strikvarer A/S, Byggefirmaet Ove Just,
Sand Spedition A/S, Nykredit, Sydbank,
Tøjeksperten, Vin Specialisten,
Stark, Jyske Bank, Alm. Brand, Dohm,
Super Spar Gjellerup, Witt A/S, Huset Emma
Kaj Munks Vej 4 . 7400 Herning . Tlf. 96 26 40 00 . Fax 96 26 40 01
her@dahllaw.dk . www.dahllaw.dk

B

Herning Golf Klub
Golfvej 24
7400 Herning

Spil golf under solen
Inspiration til din næste

golfrejse
2010 -2011

SE VORES
GOLFKATALOG
MED 28 SIDERS
INSPIRATION
Bestil eller se kataloget
på www.bravogolf.dk

ura · Gran Canaria
· Dubai · Fuertevent
· Costa del Sol · Djerba
· Tyrkiet
Algarve · Azorerne
Tenerife · Tunesien
· Kenya · Mallorca ·
Hurghada · Thailand

www.bravogolf.dk

Algarve · Azorerne · Costa del Sol · Djerba
Dubai · Fuerteventura · Gran Canaria
Hurghada · Thailand · Kenya · Mallorca
Tenerife · Tunesien · Tyrkiet

Rejsemål
Mallorca
Mallorca
Belek
Costa del Sol
Algarve
Belek
Kenya
Mallorca
Fuerteventura
Tenerife
Fuerteventura
Hurghada
Gran Canaria

Hotel
Comodoro
Comodoro
Tat Beach
Las Palomas
Boavista
Tat Beach
Golf og Safari
Comodoro
Elba Carlota
Noelia Sur
Elba Carlota
Aqua Blu
Gloria Palace San A.

Matchleder
Dato Pris/pers.
Inge Pagh
25. september 8.398
Inge Pagh
2. oktober
8.398
Poul Steffensen
3. oktober
7.798
Jørgen Simonsen
3. oktober
8.398
Tom Holmberg
9. oktober
7.950
Anders Zacho
10. oktober
7.850
Mogens Uno
13. oktober 26.998
Inge Pagh
16. oktober
8.600
Niels Erik Vergo
1. november 8.498
Jørgen Simonsen
7. november 9.798
Jørgen Bundgaard 8. november 8.498
Christian Haldan 11. november 7.998
Christians Spangsberg 13. november 10.298
Golfdivisionen:

96 27 38 38
www.bravogolf.dk

TILRETTELÆGNING OG PRODUKTION: HERNING FOLKEBLAD - TRYK: reklametryk

MATCHTURE

